
Ordförande har ordet 21 11 09 

 

Jag vill hälsa alla nya medlemmar välkomna till Alfakatten. 

Oj vad tiden går fort nu har vi höst, snart om några veckor kommer julen.  

 

Nu när vi har många nya medlemmar med olika kattraser så ta gärna en bild på din katt och visa upp 

den som månadens katt på första sidan på klubbens hemsida. 

Mejladress står bland annat på hemsidan, samt längre ner på denna sidan. 

 

Hoppas att ni alla har njutit och har haft en skön sommar med massor av sol. Tror inte att någon inte 

har fått sol i år. En härlig sommar för två och fyrbenta. 

 

Nästa år, 2022, så kommer utställningarna igång igen efter Covid 19. Om du inte har prövat på att 

ställa ut din/dina katter så kan jag bara säga, gör de. Alltid roligt att ställa ut sina katter.  

Om du är osäker på hur du ska förbereda din katt, med badning mm inför utställningen så fråga din 

uppfödare så kan dom ge dig råd hur du ska göra. 

Titta på SVERAK.se under utställning-utställningskalender så ser du när och var utställningarna är.   

Står även hur kattutställningarna går till. 

 

Aktiviteter i klubben: 

 

Vi har haft ”Kattsnack med Alfakatten” fyra gånger under året, tyvärr har deltagandet varit dåligt så 

vi har beslutat att lägga ner dessa möten, en eller två medlemmar har varit med på mötena. 

 

I augusti skulle vi ha ett klubbmästerskap. Vi hade tänkt att vi skulle visa upp våra katter och ha en 

domare som skulle bedöma våra katter som var med på klubbmästerskapet.  

En medlem hade anmält sitt intresse. Sedan kom det inga fler anmälningar. 

Vi fick ställa in på grund av att inga av våra medlemmar hade anmält sig till Klubbmästerskapet. 

 

Klubben hade även ett medlemsmöte i oktober där en medlem var med förutom vi fem i styrelsen. 

Vi hade en agenda till mötet, frågade även Er medlemmar om ni hade något som ni ville att vi skulle 

ta upp bara att mejla in idéer. 

 

På vår hemsida har vi en flik med aktiviteter. Vi, styrelsen, vill att ni svarar när ni får ett utskick på 

någon aktivitet. Dels för att vi vet att ni har fått mejlet, svara gärna om ni kommer eller om ni tyvärr 

inte kan komma. Alla möten eller träffas passar inte för alla, många saker kan krocka i våra liv. 

 

Vill du att din katt ska bli månadens katt? 

Skicka bild på katten och skriv: ras, namn både officiellt namn och det katten kallas hemma 

Ägarens namn och fotografens namn om det är någon annan än ägaren. 

Skicka till webmaster@alfakatten.se 

  

Alfakatten har även en grupp på FB, vi ser gärna att du som medlem är med i gruppen. 

Gruppen heter ”Alfakattens medlemsgrupp”,  

Där kan du bland annat lägga upp bilder på din/dina katter.  

 

I Alfakatten vill jag inte att man bara är en medlem utan att vi lär känna varandra och deltar när vi 

har möten eller någon aktivitet. 

 

Siv Nordlund 

ordförande, Alfakatten  
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